
Všeobecne záväzné nariadenie č.: 07/2016 
 

upravujúce postup Obce ŠURICE pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou prijaté 
Obecným zastupiteľstvom v Šuriciach v súlade s §11 ods.4 písm. a/ Zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní)  
v ustanovení §102 upravuje zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorých rozsah je 
v rozhodujúcej miere uplatňovaný i v podmienkach Obce ŠURICE. Z uvedeného dôvodu 
prijalo Obecné zastupiteľstvo toto Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len ako VZN/  
v záujme dodržiavania postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v rámci verejného 
obstarávania:  
 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia a predmet úpravy 

 
1/ Obec Šurice je verejným obstarávateľom podľa §6 ods.1 písm. b/ Zákona o verejnom 

obstarávaní, podľa ktorého je povinná postupovať pri zabezpečovaní zákaziek podľa 
príslušných ustanovení cit. zákona. 

 
2/ Toto VZN upravuje verejné obstarávanie zákaziek zo strany Obce Šurice na dodávky 

tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb. 
 
3/ Postupy verejného obstarávania sa označujú z hľadiska finančných limitov v závislosti 

na predpokladanej hodnote zákazky ako: 
- nadlimitná zákazka, 
- podlimitná zákazka, 
- podprahová zákazka, 
- zákazka s nízkou hodnotou. 
Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez pridanej hodnoty /DPH/. 
 

4/ Toto VZN upravuje postup obce pri zadávaní: 
a) zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru,  
b) zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, 
c) zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb. 

 
5/ Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa Čl. 1 ods.4 písm. a/ až c/ sa 
nevyžaduje písomná forma zmluvy, pokiaľ zákazka nepredstavuje hodnotu nad 
10 000,-EUR bez DPH. V takých prípadoch nie je Obec Šurice (ako verejný 
obstarávateľ) povinná vykonávať vyššie uvedené činnosti prostredníctvom odborne 
spôsobilého subjektu.  
 
6/ Obec Šurice sa riadi pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou  predovšetkým: 
princípom rovnakého zaobchádzania, princípom nediskriminácie uchádzačov, alebo 
záujemcov, princípom transparentnosti a princípom hospodárnosti a efektívnosti 
vynakladania finančných prostriedkov.  
 
7/ V každom prípade za Obec Šurice ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek 
s nízkou hodnotou zodpovedá starosta obce, alebo ním písomne poverená osoba. Takéto 
zadávanie zákaziek však vyžaduje v každom prípade aspoň stručné zdôvodnenie zo strany 
starostu pred Obecným zastupiteľstvom, z akých dôvodov bolo využité zadanie tej ktorej 
zákazky s nízkou hodnotou bez verejnoobchodnej súťaže, hlavne čo sa týka zadávania 
zákaziek do 10 000,-EUR.    
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Čl. 2 
Finančné limity zákaziek s nízkou hodnotou 

 
1/ Zákazka s nízkou hodnotou bez prieskumu trhu je, ak predpokladaná hodnota 
zákazky bez DPH: 
 

- je nižšia ako 3 000,- EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, alebo o zákazku na 
poskytnutie služby zadávanej v priebehu kalendárneho roka, alebo počas platnosti 
už podpísanej zmluvy, ak táto už bola uzavretá na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok, 

 
- je nižšia ako 5 000,-EUR , ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 

ktorá je zadávaná v priebehu kalendárneho roka, alebo počas platnosti už podpísanej 
zmluvy, 

 

Čl. 3 
Postup pri zadávaní zákazky podľa predchádzajúceho článku 

 
1/ Priame zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bez prieskumu trhu prichádza do 
úvahy: 
 

- pri zákazkách na dodanie tovaru a služby do finančného limitu 3 000,-EUR bez DPH, 
- pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác do finančného limitu 5 000,-EUR 

bez DPH. 
 
2/   Pri zadávaní zákaziek podľa predchádzajúceho odseku môže starosta obce, alebo ním 

poverená osoba vystaviť bez prieskumu trhu, ak je nutné z hľadiska časového 
a z hľadiska hospodárnosti objednávku, alebo priamo zabezpečiť nákup v obchodnej sieti 
od priameho dodávateľa.   

 
Čl. 4 

Finančné limity zákaziek formou prieskumu trhu a postup 
 
1/ Priame zadávanie zákazky s nízkou hodnotou formou prieskumu trhu prichádza do 
úvahy: 

- pri zákazkách na dodanie tovaru a služby do finančného limitu 5 000,-EUR bez DPH, 
- pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác do finančného limitu 7 000,-EUR 

bez DPH s tým, že na uvedené stavebné práce je nutné zabezpečiť ich ohlásenie 
prvostupňovému stavebnému úradu v súlade so Stavebným zákonom. 

 

2/   Predbežný prieskum trhu zabezpečuje zamestnanec Obce Šurice formou 
zhromažďovania cenníkov,  akciových letákov, cenníkov z internetu s tým, že zo všetkého 
vyhotovuje predbežnú databázu potenciálnych dodávateľov, z ktorých vyberá dodávateľa 
na základe najvýhodnejšej ceny, resp. najvýhodnejšej a najekonomickejšej ponuky 
s upozornením, že v rámci predbežného prieskumu trhu je možno oslovovať 
potenciálnych, resp. vybraných dodávateľov tovaru a služieb len telefonicky, prípadne 
elektronicky, bez akéhokoľvek písomného kontaktu  
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3/ Po vykonaní predbežného prieskumu trhu poverený zamestnanec vyhotoví zápis, 
vyberie dodávateľa zákazky, ktorý je ekonomicky najvýhodnejší a u ktorého je predpoklad na 
serióznu spoluprácu, pričom za výber tohto dodávateľa po vykonanom predbežnom 
prieskume trhu zodpovedá pracovník Obce Šurice, ktorý bol touto činnosťou poverený. 
Z toho vyplýva, že za výber dodávateľa zodpovedá starosta, resp. priamo ním písomne 
poverená osoba, nakoľko za zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou zodpovedá priamo 
starosta obce. 
 

Čl. 5 
Spoločné ustanovenia 

 
1/ Obec Šurice ako verejný obstarávateľ eviduje a archivuje všetky dokumenty 

v súvislosti so zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou po dobu 5 rokov odo dńa 
zrealizovania každej konkrétnej zákazky. 

 
2/ Obec Šurice je povinná minimálne 1 x štvrťročne zverejniť súhrnu správu o zákazkách 

s nízkou hodnotou s finančnými limitmi vyšších ako 1 000,-EUR bez DPH s obsahom, 
ktorý zodpovedá ust. §102 ods.4 Zák. o verejnom obstarávaní.   

 
3/ Kontrolu postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou tak, ako je to uvedené 

v tomto VZN, ako aj zverejňovanie týchto zákaziek a samotné archivovanie kontroluje 
a za túto činnosť zodpovedá kontrolór obce. Obec Šurice nie je pri zadávaní zákaziek 
s nízkou hodnotou povinná použiť elektronickú aukciu. 

 
Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 
 
1/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie  č. 07/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce 

Šurice dňa 20.06.2016 Uznesením č. 02/06/2016 bod.b. z toho istého dňa. 
 
2/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší Vnútorný predpis č.: 04/2011 prijatý 

Uznesením mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriciach zo dňa 
18.06.2011 pod č. 2/6/2011. 

 
3/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho prijatia 

a schválenia Obecným zastupiteľstvom Obce Šurice a účinnosť dňom jeho 
zverejnenia na vývesnej tabuli Obce Šurice, t. j. dňa 21.06.2016 

 
 
 
 
 
 
          ..................................... 
          Zoltán Végh 
          starosta obce 
 


